
Stanovy Hnutí Život

Článek I -  Název a sídlo

Hnutí Život z.s. (dále jen „spolek“) má sídlo v Plzni, na adrese Plzeň, Bělohorská 3, PSČ 301 00. 
Anglický ekvivalent jména spolku: The Life Movement.

Článek II -  Účel spolku

Účelem spolku je napomáhat příznivým podmínkám pro udržitelný život, ochraně přírody, krajiny a
životního prostředí obyvatel.

Článek III -  Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu stanoveného v článku II., který je společným zájmem 
členů. Uvedený účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) výchovné a vzdělávací činnosti ve vazbě na citlivý vztah k přírodě a harmonické soužití              

s přírodou
b) poradenské, konzultační, publikační a výzkumné činnosti
c) pořádání setkání, přírodovědných vycházek, exkurzí, přednášek, seminářů a konferencí             

k aktuální problematice
d) aktivní pomoci k zachování a utváření biologicky a vodohospodářsky stabilizované přírody          

a krajiny včetně chráněných území
e) účastí na koncepčních a realizačních procesech, včetně správních a jiných řízeních, kde mohou 

být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a životního prostředí 
f) účastí na konzultačních a rozhodovacích procesech v oblasti životního prostředí, přírody               

a krajiny
g) zapojování občanské společnosti do uvedené problematiky
h) vystupování jako právnická osoba v zájmech ochrany přírody, krajiny a životního prostředí
i) spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni.

Článek III -  Členství ve spolku

a) Členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov spolku. 
b) Člen spolku má právo účastnit se členských schůzí a činnosti spolku.
c) Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy a podle možností se aktivně podílet na plnění cílů 

spolku. 

Článek IV -  Orgány spolku

a) Předseda, místopředseda a výkonný výbor jsou statutárními orgány spolku, kteří jsou oprávněni 
jednat a rozhodovat ve všech věcech spojených s fungováním spolku včetně dispozic s jeho 
majetkem.

b) Za spolek může jednat i orgánem spolku zmocněný člen.
c) Lokálně mohou vznikat místní členské buňky spolku se svým předsedou, případně regionálně 

specializovaná členská sdružení spolku se svým předsedou.
d) Orgány spolku vedou členskou evidenci a účetně-finanční evidenci hospodaření spolku.


